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Ondřej Kolář

Eva Smutná

Jiří Benda

Jakub Hruška

Jiří Růžička

30 let
právník
Břevnov

53 let
architektka, urbanistka
Břevnov

49 let
 ředitel gymnázia Nad Alejí
 Veleslavín

50 let, 
vědecký pracovník, vysokoškolský 
pedagog, ekolog
Bubeneč

66 let, 
ředitel gymnázia Jana Keplera
Břevnov

6 Milena Hanušová (59 let, ekonomka)
7 Jaromír Vaculík (56 let, ekonom )
8 Lucie Weitzová (45 let, právnička, advokátka)
9 Zdeněk Žižka (55 let, lékař, VŠ pedagog)
10 Tomáš Jílek (44 let, ekonom, ředitel společnosti)
11 Marek Baxa (28 let, manažer, skautský vedoucí)
12 Renáta Parbusová (31 let, projektová manažerka)
13 Ondřej Havlíček (29 let, ekonomický konzultant)
14 Václav Kubata (52 let, marketingový specialista, ekonom)
15 Jan Chabr (26 let, jednatel společnosti)
16 Petr Soukal (38 let, regionální manažer v poradenské společnosti)
17 Marek Wiesner (21 let, provozovatel trenérské školy)
18 Čestmír Bošek (64 let, ekonom)
19 Ivana Kejvalová (46 let, VŠ pedagog)
20 Lucie Hamanová (31 let, právnička)
21 Štěpán Žežula (48 let, projektový manažer)
22 Radka Lukášová (36 let, auditorka) 
23 Ondřej Dušek (29 let, právník, advokátní koncipient)
24 Jan Šafr (44 let, ekonom, osvč)
25 Theodora Wittlichová (25 let, kunsthistorička)
26 Filip Štědrý (43 let, ředitel Fóra Karla Schwarzenberga)
27 Magdalena Machoňová (72 let, státní zaměstankyně v důchodu)
28 Milena Těšíková (60 let, projektantka)
29 Lukáš Vlček (30 let, barman)
30 Šimon Hlinovský (24 let, student)
31 Pavel Holý (55 let, dramaturg ČT, hudební skladatel, producent)
32 Lucie Malá (48 let, DTP operátor, grafik)
33 Šárka Šámalová (37 let, účetní, ekonomická poradkyně na MD)
34 Pavel Čepický (63 let, lékař)
35 Antonín Štogr (29 let, IT specialista)
36 Dana Vaculíková (55 let, vedoucí obchodní referent)
37 Zuzana Svobodová (28 let, specialistka na životní prostředí)
38 Norbert Smutný (24 let, student)
39 Michael Fiala (26 let, knihovník, akvizitér v MKP)
40 Lukáš Kopřiva (22 let, student ekonomie a mezinárodních vztahů)
41 Zuzana Švancarová (37 let, letuška)
42 Anita Jiříčková (22 let, student)
43 Jan Řežábek (23 let, student politologie)
44 Eva Smutná (21 let, studentka)
45 Lukáš Kozák (21 let, student)
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www.facebook.com/top09praha6

Odpovědná správa
Jsme pro odpovědnou správu, efektivní nakládání s majet-
kem obce a veřejnými penězi. Radnici chceme  přátelskou, 
komunikativní a v maximální možné míře otevřenou k obča-
nům a pro občany. Zřídíme transparentní účet a na internetu 
zveřejníme vše kolem hospodaření městské části, co nám 
umožní zákon. Peníze  nebudeme utrácet neúčelně a investi-
ce naplánujeme dlouhodobě. Chceme mluvit a intenzivně   
konzultovat vize se spolky a zájmovými sdruženími,  
zřídíme také poradní orgán starosty složený z nestranic- 
kých a nevolených odborníků. 

Rozvoj obce
Jsme pro jasný a srozumitelný územní plán, ve kterém 
zohledníme výsledky diskuse s veřejností. Zřídíme veřejný 
registr všech dokumentů k investiční výstavbě a prověříme, 
zda je nutné pořizovat regulační plány pro diskutabilní po-
zemky a projekty. Ochráníme nemovitosti, které slouží veřej-
nosti a zajistíme odborný dohled nad památkově chráněnými 
objekty v soukromém vlastnictví. Nabídneme kvalitní uliční 
mobiliář, který dá lidem pocit sounáležitosti a bezpečí.

Vzdělání a zdraví
Jsme pro podporu a širší zapojení nepedagogických pra-
covníků ve školách a školkách. Zajistíme v nich dostatečný 
počet míst,  podpoříme kvalitní vzdělávání a další možnosti 
výchovy. Zřídíme vzdělávací grant starosty určený k podpoře 
talentovaných studentů z Prahy 6. Budeme usilovat o maxi-
mální bezbariérovost škol i školek a zajistíme kvalitní péči  
o seniory a handicapované. Budeme podporovat kvalitní  
a zdravý život i životní styl, zdravější stravování dětí 
ve školách, školkách, a také seniorů v jejich domovech. 

Volný čas
Jsme pro dlouhodobou podporu a spolupráci s organizátory 
volnočasových a kulturních aktivit, sportovními oddíly, aktiv-
ními občany a organizacemi. Podporujeme rozšíření i kvalitu 
hřišť, rekreačních oblastí a sportovišť. Podpoříme vznik 
center pro volný čas a aktivně zapojíme občany do debaty  
o rozvoj a pozitivní změny v okolí jejich bydliště.  

Životní prostředí
Jsme pro zachování rezidenčního rázu Prahy 6. Chceme  
chránit a rozvíjet její přírodní dědictví, veřejné parky a zajistit 
efektivní údržbu městské zeleně. Ta nemá automaticky slou-
žit jako stavební parcely k zahušťování zástavby, stejně jako 
cenné vnitrobloky činžovních domů. Podpoříme ochránce 
přírody a budeme usilovat o obnovu velkoplošných zelených 
ploch na Praze 6. Okolí hlavních cest chceme zpříjemnit 
výsadbou  novodobých alejí. 

Plynulá doprava
Jsme pro urychlené, smysluplné a pro Prahu 6 nejvýhodnější 
řešení dopravy v návaznosti na tunel Blanka. Nové metro,  
které části obyvatel Prahy 6 usnadní a zrychlí dopravu, 
ji naopak nesmí omezit ostatním. Budeme proto žádat 
dopravní podnik a ROPID, aby zajistily efektivní a plynulý 
návazný provoz povrchové MHD. Nedopustíme, aby se z 
Prahy 6 stala tranzitní oblast pro automobilovou dopravu. 
Tu  chceme udržet na okrajích obce, proto podpoříme stavbu 
záchytných parkovišť . Chceme řešit problémy s parkováním 
rezidentů a hledat přátelská řešení pro cyklisty. Podpoříme 
účinné dopravní spojení s letištěm s maximální návazností 
na systém MHD a záchytných parkovišť.
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